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Turen går til får, hyrder og hunde i den Italienske region ”Abruzzese”.
Hej til dem det måtte være interesseret,
Det jeg har tænkt mig er, at organiserer en studietur for fåreavlere der er interesseret i hyrdehunde
Pastore (Maremmano) Abruzzese og hvordan de bruges der hvor jeg stammer fra, Scanno i
regionen, i Italien, hvor der drives vandrende fåreavl. Området er meget kuperet og der er både ulv
og brunbjørn der tager fårene, men også ræv, los og kongeørn får deres del.
Abruzzo er en af Italiens flotteste egne. Regionen er ikke så kendt som Toscana og
Umbrien, men den er lige så flot – og mindst lige så charmerende.
Landskabet er varieret, bjerge, dale, skov, eng. Og i forsommeren er der en
farvepragt af vilde blomster, orkideer, liljer, aurikler, stedmoder, iris, ensian og
mange flere. Der er masser af frisk luft at hente på vandringerne, der blandt andet
ligger i den smukke nationalpark Abruzzo. Her lever 300 fuglearter, og rådyr,
kronhjorte, gemser, vildsvin, los, ulve og bjørne.
Med Kristian Zahrtmann i spidsen slog danske guldalder-malere sig ned i Abruzzo i forrige
århundrede. De var fascinerede af egnens lys. ”Italienske hattemagere” er malet af P.S. Krøyer
under et ophold i Abruzzo.
Den danske maler Carl Budtz Møller har lavet flere billeder i Scannos gyder og stræder
Den hyggelige by Scanno er lille, men fuld af overraskelser. Bjørne for eksempel. De spottes ind
imellem i gaderne. En af de mest fortrolige kaldes Gemma. Hun plejer at komme frem med ungerne
i begyndelsen af juni, og så fortsætter underholdningen indtil november. Der findes mange klip med
Scannos bjørne på You Tube.
Deltagerne vil være en hel dag sammen med de lokale hyrder Gregorio, Liborio og Isidoro.
- Gregorio har over 1.500 får, geder, hundrede køer, grise og 20-30 voksne hunde. Deltagerne
vil følge en af hyrderne med fåreflokken fra morgen stunden. Gregorios drift er mest innovativt
i området. Han laver mange slags oste. På hitlisten over Italiens 17 bedst ost findes tre fra
Gregorios produktion.
- Liborio, har 200-250 får og geder, samt 10-12 vandbøfler. Han driver fåreavl med sønnen og
datteren. Laver fåreost, gedeost og vandbøffel ost og vandbøffel mozzarellaost. Han har
omkring 10-12 hunde. Liborio har indtil for 4-5 år malket får per håndkraft.
- Isidoro, er den jeg vil definere som den sidste rigtige gamledags hyrde i Scanno. Hans par
hundrede får er nede i Scanno om vinteren. I juni-juli når det er for varmt, flytter han og fårene
op til bjergene (1.800-2.000 meter). Han bor i Stazzo, en meget primitiv hytte og lever alene
der, indtil den første sne falder sidst i september-oktober. Isidoro malker fårene per håndkraft.
Han lave selv sin ost der. Når sneen kommer, flytter han sin fåreflok til en grotte, midtvejes på
et lidt lavere bjerg. Der bliver han til der kommer for meget sne. Til sidst er han tilbage til
stalden i Scanno med sine får.
Fælles for alle tre er at de har næsten dagligt kontakt med ulv, bjørn eller andre rovdyr.
Deltagerne indlogeres på Hotel Millepini i Scanno, men der er også en overnatning hos Liborio på
Agriturismo Jovana og en overnatning hos Gregorio på Agriturismo Vallescannese.
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Programmet er vejledende og kan tilpasses.
Nedenstående pris er for mindste 8-10 deltager.
Turenspris: 900 EURO cirka 6.750,00 DKK
Pris dækker:
- 6 overnatning med fuldpension
- transport fra/til lufthavn i Rom eller Napoli, lokal transport
- dansktalende guide
- indkvartering i dobbeltværelse
Ikke inkluderet:
- Transport til Italien
- Drikkevarer
- tillæg for enkeltværelse DKK: 1.200,00

Links om Scanno på youtube.com:
Orso gemma da spettacolo a scanno
http:/www.quelli-che-l.orso.com
scanno..il lago..l’orso
http://www.youtube.be/FINbgGVkqf8
http://www.deliziepandellorso.com/Pan_dell_Orso_sculture_ghiaccio.htm
Sagittariokløften
https://www.youtube.com/watch?v=M7tlqrlsGV4
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P.S.
For nogle år siden, samme med Lis Fisker skriv jeg Turen går til Syditalien, derfra kan du læse
lidt om hundene og deres historie.
FÅRETS BEDSTE VEN
Har man læst Elsa Morantes roman ”La Storia” ”Historien” eller set filmen, er det svært at glemme
hunhunden Bella, som under krigen leder efter sin ejer i Rom. Bella er en Pastore Abruzzese, en hyrdehund
fra Abruzzo. I Abruzzo mest kendt som Cane da pecora, fårehund.
På tur i Appenniner bjergene møder man uundgåeligt den store hvide hund, som ledsager vandrende flokke
af får og geder, på græs på bjergsider og langs vejene.
Den er ikke hyrdehund i gængs forstand. Dens job er at forsvare flokken mod ulv, bjørn, ræv, los, kongeørn
og vilde hunde. Pastore Abruzzese har i modsætning til andre fårehunde bevaret denne egenskab, fordi den
konstant er i kontakt med rovdyrene.
I stedet for at gå i direkte kamp, forsøger den altid først at tvinge angriberen på flugt, ved pludselig at springe
frem mellem får og geder. Men kommer den i kamp, kan den nedlægge selv den største af modstanderne,
bjørnen.
Øreflapperne studses, så en angriber ikke kan bide sig fast og den stærkeste af hundene forsynes med et
kraftigt pighalsbånd. Flokføreren går i clinch med bjørnen.
Abruzzerhunden lader sig ikke aflede fra opgaven af venlige klap eller mad. Den tilhører hverken ejeren eller
stedet, men flokken. Som hvalp sover den blandt får og lam. Når hyrden tager hjem, bliver den voksne hund
ved fårestalden, selv om den ikke er bundet.
På græs flytter den sig med fårene og vogter typisk over dem fra den øverste position på bjergeskrænten.
Den er altid på vagt, rolig, selvbevidst og seriøs. Pelsen er kridhvid og selvrensende, hovedet ligner
isbjørnens. Øjnene er tillidsfulde og kontrollerende på samme tid. Karakteristisk er, at hundene ikke bliver
trænet til deres arbejde. Det kan de bare.
I 2004 opstod der store problemer i Norge med bjørne, som angreb fåreflokke. En gruppe af de bedste
Scannohunde blev fløjet ind for at løse problemet. Norsk tv fulgte deres indsats mod bjørnene.

Siden 2006, i Warrnambool, Australien, vogter nogle Hyrdehunde fra Abruzzo, pingviner mod
angreb fra rævene. I 2010 blev projektet inkluderet med i Australian Governement Coastcare
Award.
Hundene passer stadig deres job til UG.
Traditionsrig fåreavl
Siden bronzealderen har fåreavl været en af de primære aktiviteter i Abruzzo. Romerne betragtede fåreavl
som en ædel beskæftigelse og en god investering, og med dem bredte den sig helt ned til Puglia. I 1400
tallet drev 30.000 hyrder fra regionen 3 millioner får til vintergræsning i Syditalien. Abruzzo/Molise havde på
det tidspunkt ca. 300. 000 indbyggere. Over halvdelen var direkte eller indirekte beskæftiget med fåreavl. I
dag er der cirka en halv million får tilbage.
Får, geder, hunde og hyrder gik mod vintergræsningen ad ”il tratturo magno” . En gigantisk græsgang, over
100 meter bred og 243 km lang. Turen gik fra Basilica di Collemaggio i L’Aquila til Candela ved Foggia i
Puglien. På et tidspunkt nåede stien helt ned til Taranto i syd, og vejen var over 3000 km lang. Tratturoen
var ofte identisk med de romerske veje. Fx tratturo Celano-Foggia som overlappede Via Valeria, og tratturo
L’Aquila-Foggia, der var identisk med Via Claudia Nuova.
Traditionen med at drive får og geder mod syd var aktuel til sidst i 1950’erne. Hyrderne tog til Puglia i
september og tilbage samme vej til sommergræsning i bjergene sidst i maj-juni. I dag kan man tage på
guidede ture ad den gamle fåresti.
I Abruzzos bjerge bruger hyrderne nu som dengang den simple hytte ”stazzi”, under deres ophold om
sommeren på bjergsletterne. Kontakten med Puglia betød, at nogle hyrder efterlignede Puglias runde trullier,
når de byggede deres ”pajare” hytte. Maiella- området har over tusind af disse små trulli-huse. Ved Gran
Sasso finder man ”condole”, som mere følger benedektiner- og cistercenser-munkenes byggeteknik.

